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Kontaktní údaje 

Název organizace:  Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. 

Sídlo organizace:  Nebužely 92, 277 34 

Adresa kanceláře:  nám. Míru 30, 276 01 Mělník 

Webové stránky:  www.vyhlidky.eu  

Bankovní spojení:  0468776349/0800 

Statutární zástupce:  Ing. Petra Jáchymstálová (od 7.12.2010 Ing.Václav Hlůže) 

Telefon:   315 602957;724068686;606787716 

E-mail:    info@vyhlidky.cz 

IČO:    26618674 

Úvodní slovo 

Velmi významným momentem letošního roku byl proces hodnocení činnosti a práce místních akčních 

skupin celé České republiky ze strany státního zemědělského intervenčního fondu a ministerstva 

zemědělství. Jako podklad pro hodnocení musela každá skupina zpracovat a vyplnit obsáhlý dotazník 

sestavený ministerstvem. Dost jsme se s ním natrápili a na jeho odevzdání byla určena přímo 

šibeničně krátká lhůta, ale i tak se tento úkol podařilo splnit. Poté, na počátku srpna, následovala 

osobní návštěva hodnotitelské komise, která zkontrolovala činnost a dodržování pravidel přímo na 

místě, u nás v kanceláři. V naší práci máme jistě pořád co vylepšovat, nicméně s potěšením musím 

konstatovat, že jsme ze 112 skupin byli mezi deseti ohodnocenými a že se tak Vyhlídky dočkaly 

ocenění ve formě Čestného uznání za vynikající přístup k rozvoji venkova metodou Leader, které nám 

bylo předáno na slavnostním Večeru venkova na veletrhu Země Živitelka v Českých Budějovicích. 

Věřím, že výraz „čestné uznání“ nevzbudí jen letmý úsměv na tváři s asociací „starých časů“, ale že 

bude vnímán především jako důkaz úsilí i odpovědnosti, s jakou přistupujeme k  práci a snaze pomoci 

regionu v naší územní působnosti. 

Cíle sdružení 

- aktivity podporující rozvoj života na venkově 
- realizace rozvojové strategie 
- podpora projektů udržitelného rozvoje venkova 
- uplatnění nových forem zhodnocení přírodního a kulturního dědictví za účelem posílení 

ekonomického prostředí na daném území 
- zajištění dostupnosti informací pro obyvatele daného regionu 
- vzdělávací aktivity zaměřené na zapojování veřejnosti, projektovou přípravu a dovednosti 

organizačně technického rázu 
 
 
 
K naplňování uvedených cílů nám slouží především tyto formy činnosti: 
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- administrace projektů k realizaci strategií pomocí programu Leader 
- pracovní setkání a plánování  
- koordinace postupu všech složek sdružení při realizaci strategií 
- konzultační a poradenská činnost 
- pořádání přednášek a vzdělávací činnost 
- vzdělávání a zvyšování odborné způsobilosti členů 
- vydávání tiskových materiálů prezentujících práci a směřování MAS 
- spolupráce se samosprávou a státní správou 
- příprava a realizace projektů vedoucích k obnově a rozvoji venkova 
- spolupráce se sdělovacími prostředky 
- spolupráce s ostatními subjekty, které realizují projekty v rámci společných strategií 
- spolupráce se zahraničními partnery 

 
Vznik a historie sdružení 

Vyhlídky, o. s. bylo založeno v r. 2004 za účelem aktivit podporující rozvoj života na venkově. Na 
první valné hromadě byla zvolena výkonná rada sdružení - MAS,která dále zvolila předsedkyni 
sdružení. Takto ustavená MAS vypracovala projekt "Cesta změny", a byla podána žádost o finanční 
dotaci v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Sdružuje 
představitele obcí a měst, neziskových organizací, podnikatele i další obyvatele regionu. Zakládající 
smlouvu podepsalo 12 členů. Během uplynulých let počet členů narůstal až do dnešních 31 členů. 

 

Strategie MAS 

VIZE a VYHLÍDKY 
Máme zmapované možnosti a potenciál regionu. 

Fungují a rozšiřují se místní integrovaná partnerství. 
V nich spolupracují lidé ze všech sektorů a profesí. 

Rozvíjí se zejména turistické služby a řemesla stejně jako 
nejmenší podniky. 

Partnerská síť postupně pokrývá celé území. 
Využíváme informační kanály a zdroje ve prospěch regionu. 

Vytváříme kvalitní marketing nejen pro návštěvníky, ale i pro 
místní občany. 

Nabídkou kvalitních produktů zůstávají v regionu peníze jeho 
obyvatel. Území bohatne poskytováním kvalitních služeb a 

prodejem výrobků využívajících a nově zhodnocujících přírodní a 
kulturní dědictví. 

Zemědělci se podílejí na rozvoji zejména kvalitní péčí o krajinu a 
nalézáním nových zemědělských aktivit ve prospěch svůj i 

regionu. 
Území je dopravně dobře dostupné a doprava uvnitř je efektivní 

a citlivá k přírodě, k občanům i hostům. 
 
Přehled priorit strategie 
Priorita 1 
Zemědělství v regionu 
Vracíme zemědělcům a vinařům roli spolutvůrců krajiny a 
citlivých hospodářů s přírodním a kulturním bohatstvím regionu 
tak, aby vynikala jeho jedinečnost pro obyvatele i návštěvníky a 
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aby sami pociťovali ekonomickou výhodnost této cesty. 
- Podporovat vinohradnictví a obnovu vinic v tradičních lokalitách. 
- Zaměřit se na rozvoj pěstování energetických plodin a komplexní využití 

bioodpadu a biomasy zejména s ohledem na kombinované systémy 
ekologického vytápění a výroby energie v regionu a úpravnost vzhledu 
krajiny. 

- Podporovat diverzifikaci zemědělských aktivit s ohledem na 
řízený rozvoj turistiky, krajové ovocnářství, originální potravinářské produkty a kulinářské 
speciality. 

- Důsledně využívat pozemkových úprav s cílem zvýšení ochrany, 
průchodnosti a členitosti krajiny. 

- Monitorovat hospodaření v lesích a podporovat programy pro 
zalesňování. 

- Využít potenciálu odborného školství v prospěšných programech. 
 

Priorita 2  
Přírodní a kulturní dědictví a jeho využití v turistice 
Na základě kvalifikovaných studií chceme přispět k oživení 
a novému využití přírodního a kulturního dědictví regionu. 
Podporujeme promyšlený „ne-masový“ rozvoj cestovního ruchu 
pro vybrané cílové skupiny tak, aby region nabízel zajímavou 
aktivní rekreaci a odpočinek současně s důslednou ochranou 
přírodního a kulturního bohatství. 

- Podporovat zpracování studií regionu a jejich návazností. 
- Zasazovat se všemi způsoby za úpravu dopravního provozu zejména 

v Kokořínském dole a údolí Liběchovky. Podporovat vybudování 
systému záchytných parkovišť a cyklostezek. 

- Rozvíjet informační systémy a jejich návaznost, stejně jako promyšlený 
marketing cestovního ruchu regionu. 

- Iniciovat a podporovat zavádění produktů zážitkové turistiky a „balíčků“ 
pro vybrané cílové skupiny s ohledem na žádoucí charakter cestovního 
ruchu v regionu. 

- Podporovat projekty k udržení spodních vod a nakládání s nimi, 
rekonstruovat a nově zakládat rybníky a vodní plochy a podporovat 
hospodaření s vodou a její udržení v krajině. 

- Podporovat opravy drobných sakrálních staveb a památek. 
- Najít nové způsoby seznámení se slavnými osobnostmi, tradicemi a 

historickými řemesly spjatými s regionem 
 
 

Priorita 3 
 Výroba a podnikání 
Podporujeme rozvoj mikropodniků, řemesel a služeb zejména 
s ohledem na cestovní ruch a zvýšení standardů života 
obyvatel. Zaměřujeme se na zvýšení kvality, přidané hodnoty a 
jedinečnosti místních produktů, aby byly i v blízkosti Prahy 
atraktivní pro obyvatele i návštěvníky. 

- Podporovat zakládání a rozvoj mikropodniků. 
- Zapojit podnikatele do systému poskytování turistických informací a 

služeb jako doprovodné aktivity pro cestovní ruch. 
- Využít studií zpracovávaných na úrovni kraje ve prospěch rozvoje 

podnikání zejména v cestovním ruchu. 
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- Podporovat rozvoj řemesel a služeb s možností využití jako turistických 
- zážitkových produktů. 

 
Priorita 4  
Infrastruktura a doprava v regionu 
Podporujeme zklidnění a zefektivnění dopravy stejně jako 
budování účinné infrastruktury v regionu s ohledem na jeho 
charakter čisté rekreační oblasti v blízkosti metropole. 

- Vyvíjet aktivity k odklonu nákladní tranzitní dopravy mimo obce a 
využití ekologických způsobů dopravy zejména železnice. 

- Pohyb cyklistů postupně přesouvat z cyklotras na cyklostezky a dále 
Budovat jejich síť. 

- Zlepšovat a rozvíjet systém regionální veřejné dopravy. 
- Využít všech zdrojů a možnosti síťování a sdílení projektů k vybudování 

a zlepšení kvality liniové infrastruktury v regionu. 
(kanalizace, vodovody, telefonní, datové a další sítě) 
 

Priorita 5  
Lidé a správa věcí veřejných 
Vyhledáváme, motivujeme a zapojujeme aktivní občany do 
rozvojových aktivit. Zapojením do komunitních činností 
omezujeme odliv mladých obyvatel z regionu. 
Nabízíme stále se zdokonalující regionální systém celoživotního 
vzdělávání a veřejných služeb. 
Důsledně podporujeme zpracování koncepčních dokumentů obcí 
a jejich vzájemnou provázanost stejně jako budování rozšiřující 
se sítě místních partnerství jako hybatelů rozvoje regionu. 

- Zabránit odchodu mladých lidí z regionu nabídkou možností 
bydlení a zaměstnání. 

- Motivovat lidi jejich vlastním prospěchem k angažovanosti v rozvojových 
aktivitách. 

- Zabránit rušení venkovských škol, zakládat a rozšiřovat síť komunitních 
škol v regionu pro celoživotní vzdělávání dospělých s ohledem na 
znevýhodněné skupiny. (např. matky, absolventy atd.) 

- Posilovat patriotismus a sounáležitost obyvatel zejména zapojováním do 
fungujících a nových kulturních a společenských aktivit. 

- Podporovat obce ve zpracování koncepčních dokumentů (územní plány, 
strategie, urbanistické studie, ÚSES) a jejich soulad se strategií 
regionu. 

- Podporovat zavádění účinných veřejných služeb, jejich komunitní 
plánování, sdílení a síťování. 

  

OOrrggáánnyy  ssddrruužžeenníí,,  zzaamměěssttnnaannccii  

OObbččaannsskkéé  ssddrruužžeenníí  ddiissppoonnuujjee  vvýýkkoonnnnoouu  rraaddoouu  ==  MMAASS,,  kktteerráá  mmáá  jjeeddeennáácctt  ččlleennůů,,  jjee  vvoolleennaa  vvaallnnoouu  

hhrroommaaddoouu  oobbččaannsskkééhhoo  ssddrruužžeenníí  aa  rreepprreezzeennttuujjee  ččlleennsskkoouu  zzáákkllaaddnnuu  oobbččaannsskkééhhoo  ssddrruužžeenníí  VVyyhhllííddkkyy,,  oo..ss..  
JJssoouu  vv  nníí  zzáássttuuppccii  vveeřřeejjnnééhhoo  sseekkttoorruu,,  sseekkttoorruu  ssoouukkrroommééhhoo,,  nneezziisskkoovvýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí,,  ppooddnniikkaatteellsskkýýcchh  

ssuubbjjeekkttůů  ččii  ffyyzziicckkýýcchh  oossoobb..  NNeejjvvyyššššíímm  oorrggáánneemm  MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  jjee  vvaallnnáá  hhrroommaaddaa..VVaallnnáá  hhrroommaaddaa  ssee  

sscchháázzíí  nneejjmméénněě  jjeeddeennkkrráátt  rrooččnněě..  VV  rrooccee  22001100  ddoo  kkoonnáánníí  vvaallnnéé  hhrroommaaddyy  ddnnee  77..1122..22001100  pprraaccoovvaallaa  MMAASS  

vvee  sslloožžeenníí::  IInngg..  PPeettrraa  JJáácchhyymmssttáálloovváá  ––  ppřřeeddsseeddkkyynněě,,  MMggrr..GGaalliinnaa  ČČeerrmmáákkoovváá--mmííssttooppřřeeddsseeddkkyynněě,,  IInngg..  
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EEvvaa  ŠŠeessttáákkoovváá,,  PPhhDDrr..MMaarrcceellaa  PPáánnkkoovváá,,  PPhh..DD..,,  IInngg..  PPaavveell  DDoossttááll,,  IInngg..  VVááccllaavv  HHllůůžžee,,  IInngg..  RRoommaann  FFrrýýddll,,  

PPeettrr  GGááll,,  JJaannaa  LLaauubboovváá,,  AAnnnneelliieessee  BBeennííšškkoovváá  aa  MMiirroossllaavv  PPookkoorrnnýý..  

TTřřííččlleennnnýý  pprrooggrraammoovvýý  vvýýbboorr  jjee  ttvvoořřeenn  mmííssttooppřřeeddsseeddkkyynníí  MMAASS  aa  ddaallššíímmii  ččlleennyy..  ZZáássttuuppccii  vveeřřeejjnnééhhoo  
sseekkttoorruu  nneemmoohhoouu  ttvvoořřiitt  vvííccee  jjaakk  ppoolloovviinnuu  ččlleennůů  vvýýbboorruu..  TTeennttoo  ooddppoovvííddáá  zzeejjmméénnaa  zzaa  ppřříípprraavvuu  aa  

rreeaalliizzaaccii  SSPPLL,,  ppooddííllíí  ssee  nnaa  aaddmmiinniissttrraaccii  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr  aa  zzaajjiiššťťuujjee  cchhoodd  MMAASS  ii  ssddrruužžeenníí  VVyyhhllííddkkyy..  

PPrrooggrraammoovvýý  vvýýbboorr  pprraaccoovvaall  vvee  sslloožžeenníí::  

MMggrr..GGaalliinnaa  ČČeerrmmáákkoovváá  

RRoommaann  FFrrýýddll  

PPhhDDrr..MMaarrcceellaa  PPáánnkkoovváá,,  PPhh..DD..  

  

TTřřííččlleennnnáá    ddoozzoorrččíí  rraaddaa  kkoonnttrroolluujjee  ččiinnnnoosstt  ssddrruužžeenníí,,  ddoozzoorruujjee  rreeaalliizzaaccii  SSPPLL  aa  mmoonniittoorruujjee  rreeaalliizzoovvaannéé  

pprroojjeekkttyy..  OO  kkoonnttrroolláácchh  pprroojjeekkttůů  sseeppííššee  zzpprráávvuu,,  kktteerroouu  ppřřeeddlloožžíí  vvýýkkoonnnnéé  rraadděě  ssddrruužžeenníí  ==  MMAASS  aa  vvaallnnéé  

hhrroommaadděě  ppaakk  ppřřeeddkkllááddáá  zzpprráávvuu  ddoozzoorrččíí  rraaddyy..  
DDoozzoorrččíí  rraaddaa  pprraaccoovvaallaa  vvee  sslloožžeenníí::  

JJoosseeff  HHoonnzzííkk  

JJaann  ŽŽiižžkkaa  

JJiinnddřřiicchh  UUrrbbáánneekk  

((ssee  ssuuppeerrvviizzíí  ppřřeeddsseeddkkyynněě  ssddrruužžeenníí  IInngg..  PPeettrryy  JJáácchhyymmssttáálloovvéé))  

  

SSeeddmmiiččlleennnnáá  vvýýbběěrroovváá  kkoommiissee  pprroovvááddíí  hhooddnnoocceenníí  aa  vvýýbběěrr  pprroojjeekkttůů  ddllee  pprraavviiddeell  aa  FFiicchhíí  ssttaannoovveennýýcchh  

vvee  ssttrraatteeggiicckkéémm  pplláánnuu  LLeeaaddeerr..  VV  rrooccee  22001100  kkoommiissee  hhooddnnoottiillaa  1155  pprroojjeekkttůů  zz  nniicchhžž  1100  ddooppoorruuččiillaa  kkee  

sscchhvváálleenníí  nnaa  RROO  SSZZIIFF  aa  rroozzdděělliillaa  ccccaa  1122  mmiill  KKčč..  

VVýýbběěrroovváá  kkoommiissee  pprraaccoovvaallaa  vvee  sslloožžeenníí::  
MMggrr..JJaannaa  LLaauubboovváá  

IInngg..EEvvaa  ŠŠeessttáákkoovváá  

IInngg..VVááccllaavv  HHllůůžžee  

PPeettrr  GGááll  

IInngg..PPaavveell  DDoossttááll  

MMiirroossllaavv  PPookkoorrnnýý  

AAnnnneelliieessee  BBeennííšškkoovváá  

  

VVýýkkoonnnnoouu  sslloožžkkoouu  MMAASS  jjee  sseekkrreettaarriiáátt  MMAASS,,  kktteerrýý  jjee  vveeddeenn  mmaannaažžeerreemm  pprroo  ččiinnnnoosstt  MMAASS  aa  ssddrruužžeenníí,,  
mmaannaažžeerreemm  pprroo  rreeaalliizzaaccii  SSPPLL  aa  jjeeddnnoouu  aaddmmiinniissttrraattiivvnníí  ssiilloouu..  

VV  rrooccee  22001100  pprraaccoovvaallaa  jjaakkoo  mmaannaažžeerrkkaa  MMAASS  PPhhDDrr..  MMaarrcceellaa  PPáánnkkoovváá,,PPhh..DD..  jjaakkoo  mmaannaažžeerrkkaa  pprroo  

rreeaalliizzaaccii  SSPPLL  MMggrr..  GGaalliinnaa  ČČeerrmmáákkoovváá,,  jjaakkoo  úúřřeeddnniiccee  IInngg..  EEvvaa  ŠŠeessttáákkoovváá..  ÚÚččeettnniiccttvvíí  aa  ddaaňňoovvéé  

ppoorraaddeennssttvvíí  pprroo  MMAASS  eexxtteerrnněě  zzaajjiiššťťoovvaall  vv  rrooccee  22001100  ppaann  PPeettrr  ZZeelleennkkaa--ffiirrmmaa  ZZeellúúččttoo..  

  

MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  ssee  aakkttiivvnněě  zzaappoojjuujjee  ddoo  ssppoolluupprrááccee  vv  nnaaddrreeggiioonnáállnníímm,,  cceelloossttááttnníímm  ii  mmeezziinnáárrooddnníímm  

mměěřřííttkkuu..  JJee  ččlleenneemm  NNáárrooddnníí  ssííttěě  MMAASS,,  kkddee  jjee    MMggrr..  GGaalliinnaa  ČČeerrmmáákkoovváá  ččlleennkkoouu  kkoonnttrroollnnííhhoo  vvýýbboorruu  

nnáárrooddnníí  ssííttěě  aa  PPhhDDrr..  MMaarrcceellaa  PPáánnkkoovváá,,  PPhh..DD..  ččlleennkkoouu  kkoommiissee  pprroo  mmeezziinnáárrooddnníí  ssppoolluupprrááccii  aa  pprraaccoovvnníí  

sskkuuppiinnyy  pprroo  hhooddnnoocceenníí..  DDáállee  jjssmmee  ččlleennyy  SSttřřeeddooččeesskkéé  ssííttěě  MMAASS,,  kkddee  ssee  aakkttiivvnněě  ppooddííllíímmee  nnaa  zzvviiddiitteellnněěnníí  

pprrááccee  ssttřřeeddooččeesskkýýcchh  mmííssttnníícchh  aakkččnníícchh  sskkuuppiinn  nnaappřřííkkllaadd  ppoořřááddáánníímm  ssppoolleeččnnýýcchh  aakkccíí,,  kkddee  MM..PPáánnkkoovváá  

zzaassttáávváá  ffuunnkkccii  ččlleennkkyy  mmoonniittoorroovvaaccííhhoo  vvýýbboorruu..  

  

ČČiinnnnoosstt  vv  rrooccee  22001100  

ČČiinnnnoosstt  MMAASS  VVyyhhllííddkkyy  vv  rrooccee  22001100  jjee  mmoožžnnéé  rroozzdděělliitt  ddoo  ččttyyřř  oobbllaassttíí::  

11))MMAASS  jjaakkoo  ssddrruužžeenníí  
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22))RReeaalliizzaaccee  SSPPLL  

33))PPrreezzeennttaaccee  MMAASS  

44))DDaallššíí  aakkttiivviittyy  MMAASS  

  

AAdd11))MMAASS  jjaakkoo  ssddrruužžeenníí  

DDoo  ssddrruužžeenníí  vvssttoouuppiillyy  nnoovvéé  ččlleennkkyy--ppaanníí  MMaarriiee  KKoolláářřoovváá,,  JJaannaa  LLaauubboovváá,,  PPaavvllíínnaa  HHaavvllaassoovváá  aa  LLuuddmmiillaa  

ŠŠkkoorrnniiččkkoovváá..  NNaa  vvaallnnéé  hhrroommaadděě  kkoonnaannéé  ddnnee  77..1122..22001100  bbyyllii  zzvvoolleennii  nnoovvíí  ppřřeeddssttaavviitteelléé  ssddrruužžeenníí  

vv  nnáásslleedduujjííccíímm  sslloožžeenníí::  

VVýýkkoonnnnáá  rraaddaa  ssddrruužžeenníí  MMAASS::  

HHllůůžžee,,  ČČeerrmmáákkoovváá,,  ŠŠeessttáákkoovváá,,  JJáácchhyymmssttáálloovváá,,  LLaauubboovváá,,  GGááll,,  PPáánnkkoovváá,,  DDoossttááll,,  FFrrýýddll,,  KKaazzddaa,,  BBeennííšškkoovváá  

NNaa  nnáásslleeddnnéé  sscchhůůzzii  MMAASS  bbyyllii  ddoo  ffuunnkkccíí  zzvvoolleennii::  

PPřřeeddsseeddaa::  IInngg..  VVááccllaavv  HHllůůžžee  

MMííssttooppřřeeddsseeddaa::  MMggrr..  GGaalliinnaa  ČČeerrmmáákkoovváá  
PPrrooggrraammoovvýý  vvýýbboorr::  EEvvaa  ŠŠeessttáákkoovváá,,MMaarrcceellaa  PPáánnkkoovváá,,GGaalliinnaa  ČČeerrmmáákkoovváá  

VVýýbběěrroovváá  kkoommiissee::  RRoommaann  FFrrýýddll,,  jjaannaa  LLaauubboovváá,,  PPaavveell  DDoossttááll,,  AAnnnneelliieessee  BBeennííšškkoovváá,,  PPeettrr  GGááll,,  MMiicchhaall  

KKaazzddaa,,  EEvvaa  ŠŠeessttáákkoovváá  

  
Ad2) Realizace SPL 

 
V únoru 2010 byla ukončena již pátá výzva k předkládání projektů. Příjem žádostí do V. výzvy 

proběhl od 11.1. 2010  do 15. 2. 2010 v kanceláři MAS. Bylo podáno dalších 10 projektů. Složení 
žadatelů bylo tentokrát 4x obce, 2xs.r.o., 2xFO podnikatelé (celkem 4x), 2xNNO.  
Seznam vybraných žádostí  na základě V. výzvy  Vyhlídky,o.s. /9.kolo příjmu žádostí SZIF 

Číslo 

Fiche 
Název žadatele Název projektu Dotace (Kč) 

2 Zelland s.r.o. Hippostanice Zelčín 1 118 278,- 

2 Daniel Pražák Penzion „U báby Šubrový“ 1 200 000,- 

2 BRUININVEST,s.r.o. Vybudování kryté jízdárny I.etapa 1 188 000,- 

4 Pivovar Lobeč,o.s. Rekonstrukce kulturní památky Lobeč. Pivovaru – 
obnova střech zadního traktu areálu 

1 619 712,- 

4 Obec Medonosy Obnova zvoničky v Chudolazích 451 530,- 

 Celkem  
       

5 577 520,- 

Úspěšnost projektů za všechny výzva v rámci realizace SPL 

Na výzvy (I. – V.) vypisované MAS v převážné míře podávali žádosti: obce 65,85%, na dalším 
místě podnikající (FO a s.r.o.) 24,29 % a NNO 7,31%.  
Pokud jde o celkovou úspěšnost žádostí dochází však k jiným hodnotám nejúspěšnější žadatelé jsou 
podnikající subjekty v rozsahu 90% a obce jsou až na druhém místě s 53, 26% úspěšností. 
 
Seznam vybraných žádostí  n a základě VI. výzvy  Vyhlídky,o.s. /10.kolo příjmu žádostí SZIF/ 
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Číslo 
Fiche 

Název žadatele Název projektu Dotace (Kč) 

6 SK BOTAFOGO,o.s. Obnova a rekonstrukce fotbalového hřiště na 
Polabí 1 697 850,- 

6 Obec Řepín Víceúčelové hřiště Řepín 1 679 450,- 

6 Obec Střemy Vybudování dětského hřiště  448 200. 

6 Obec Chorušice Vybudování přístřešku se zázemím pro 
spolkové aktivity ve Velkém Újezdu 

            
 1 155 769,- 

6 Obec Medonosy Vybudování víceúčelové sportovní plochy v 
Medonosích  899 732- 

Celkem   
       

5 881 001,-̽ 
̽) Projekty poř.č. 4 a poř.č. 5 jsou stanoveny jako náhradníci tak, aby byla vyčerpána alokace na 
10.kolo příjmu žádostí MAS Vyhlídky,o.s. 

 

  

VV  rrooccee  22001100  pprroobběěhhllaa  aakkttuuaalliizzaaccee  SSttrraatteeggiicckkééhhoo  pplláánnuu  LLeeaaddeerr..  PPrroobběěhhllaa  ddvvěě  kkoommuunniittnníí  

jjeeddnnáánníí,,  nnaa  kktteerráá  bbyyllii  ppoozzvváánnii  vvššiicchhnnii  ččlleennoovvéé  ssddrruužžeenníí..  ZZee  ssppoolleeččnnýýcchh  jjeeddnnáánníí  bbyyllaa  vvyyggeenneerroovváánnaa  

nnáásslleedduujjííccíí  ddooppoorruuččeenníí,,  kktteerráá  bbyyllaa  kkoommuunniittnněě  pprroojjeeddnnáánnaa    ddoo  aakkttuuaalliizzaaccee  zzaapprraaccoovváánnaa  aa  sscchhvváálleennaa  

ččlleennyy  úúččaassttnnííccíímmii  ssee  kkoommuunniittnníícchh  pprroojjeeddnnáánníí..  AAkkttuuaalliizzoovvaannýý  pplláánn  bbyyll  ppaakk  ppřřeeddlloožžeenn  CCeennttrráállnníímmuu  

pprraaccoovviiššttii  SSZZIIFF,,  kktteerrýý  nnáámm  aakkttuuaalliizzoovvaannoouu  vveerrzzii  sscchhvváálliill.. 

  
Území MAS Vyhlídky, o.s. je venkovsky region, kde nastala stagnace 
poklesu počtu obyvatel. V posledních letech začal počet obyvatel 
mírně stoupat. Na území se nachází velké přírodní a kulturní bohatství, 
které je výhodnou výchozí devizou k realizaci plánovaných projektů. 
Cela oblast je velice řídce vybavena službami pro návštěvníky – 
stravovací a ubytovací zařízeni i možnostmi pro další vyžiti, například 
sportoviště, půjčovny sportovního vybaveni atd. 
Poklidné a romanticky působící území bude vhodné využívat spíše pro 
zájemce o auto turistiku, hippo turistiku, cyklo turistiku a pěší turistiku 
a pobyt v přírodě, kteří požaduji ubytovaní v malokapacitních ubytovacích 
zařízeních. 
Mohou zde byt realizovány projekty zvyšující kvalitu vybavenosti území 
a tím komfort pro návštěvníky. Prostor pro projekty tohoto charakteru 
mají všechny skupiny žadatelů. 
• podpora snahy o další vzdělávání a rozšiřování dovednosti 
• podpora kurzů řemeslných dovednosti 
• podpora zkvalitňování infrastruktury pro služby v cestovním ruchu 
• podpora zaměstnanosti v oblasti veřejných a sociálních služeb 
• podpora budování hřišť - tam kde chybí 
• podpora zlepšování zázemí stávajících sportovišť 
• podpora modernizace stravovacích provozoven, 
• podpora zvyšovaní kvality stravovacích služeb 
• podpora vytváření nových ubytovacích kapacit 
• podpora zvyšovaní kvality ubytovacích služeb 
• podpora rozvoje dalších služeb pro zlepšovaní kvality služeb v turistického 
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ruchu. 
• podpořit rekonstrukci a oživeni nádraží – hlavně na trati č. 072 
• podpora a propagace projektu „Vlídná nádraží“ – zapojeni do soutěže 
i úpravy 
• podpora nových tradic – akce podobné jako „Na Kokořínsko 
s parou“ apod. 
• snaha o podnícení akci navazujících na letištní plochy - podpora vyhlídkových 
letů 
• podnítit akce navazující na vodní plochy a toky – rekreační projížďky 
• další oficiální trasy cyklostezek do stávající sítě 
• podporovat rozvoj služeb pro cykloturisty 
• zachovat současny stav turistických pěších stezek 
• zaměřit se na příslušnou kategorii návštěvníků a vytvářet pro ně optimální 
servis 
• podpora zřízeni tras hipostezek - úsilí o vyhledaní investora pro realizaci 
• podpora investorů – farmáři na trase – infrastruktura – stání, občerstveni, 
ubytováni 
• podpora vzniku dalších NS, hlavně v návaznosti na školy 
• preferovat návrhy NS tzv. „nezničitelné“ – odolné vandalizmu 
• podpora (podle možnosti) ošetřování a údržbu památek 
• podpora akci pro zviditelněni regionu vázaných na kulturní dědictví 
• zlepšovat využívaní možnosti kvality přírody v regionu 
• podpora tvorby naučných stezek 
• podpora propagačních akci pro prezentaci přírody regionu 

  

VV  lleettooššnníímm  rrooccee  ssee  ttaakkéé  kkoonnaalloo  pprrvvnníí  vveellkkéé  hhooddnnoocceenníí  mmííssttnníícchh  aakkččnníícchh  sskkuuppiinn  aa  jjeejjiicchh  ččiinnnnoossttii..  NNaaššee  

sskkuuppiinnaa  ssee  uummííssttiillaa  mmeezzii  ddeesseettii  nneejjllééppee  hhooddnnoocceennýýmmii  aa  zzíísskkaallaa  ččeessttnnéé  uuzznnáánníí  zzaa  ppřříínnooss  pprroo  rroozzvvoojj  

vveennkkoovvaa  mmeettooddoouu  LLeeaaddeerr..  

  
AAdd  33))  PPrreezzeennttaaccee  MMAASS  

VV  lleettooššnníímm  rrooccee  jjssmmee  vvee  ddnneecchh  1155..  aa  1166..  bbřřeezznnaa  22001100  oorrggaanniizzoovvaallii  vvaallnnoouu  hhrroommaadduu  nnáárrooddnníí  ssííttěě  

MMííssttnníícchh  aakkččnníícchh  sskkuuppiinn,,  kktteerréé  ssee  zzúúččaassttnniilloo  115500  hhoossttůů  ..  PPrreezzeennttoovvaallii  jjssmmee  ssee  ttééžž  vv  rráámmccii  vvýýssttaavvyy  

zzeemměě  ŽŽiivviitteellkkaa  vv  ČČeesskkýýcchh  BBuudděějjoovviiccíícchh,,  kkddee  jjssmmee  kkrroomměě  nnaaššíí  ččiinnnnoossttii  ppřřeeddssttaavviillii  ii  mmííssttnníí  mmeedd  aa  vvíínnaa  

nnaaššeehhoo  rreeggiioonnuu..  VV  rreeggiioonnáállnníímm  mměěřřííttkkuu  ččlleennoovvéé  MMAASS  oossoobbnněě  ddoojjíížždděěllii  ddoo  oobbccíí,,  nnaa  jjeejjiicchhžž  úúzzeemmíí  

ppůůssoobbíímmee,,  aa  sseezznnaammoovvaallii  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  aa  ssttaarroossttyy  ss  ččiinnnnoossttíí  MMAASS    aa  mmoožžnnoossttíí  vvyyuužžiittíí  ddoottaaččnníícchh  ttiittuullůů..  

VV  lleettooššnníímm  rrooccee  jjssmmee  vvyyddaallii  ddvvaa  zzpprraavvooddaajjee  MMAASS  VVyyhhllííddkkyy,,  kktteerréé  jjssmmee  rroozzmmííssttiillii  nnaa  vveeřřeejjnnýýcchh  mmíísstteecchh,,  

kk  zzaajjiiššttěěnníí  ddoossttuuppnnoossttii  iinnffoorrmmaaccíí  oo  nnaaššiicchh  aakkttiivviittáácchh..  JJeeššttěě  ddoo  kkoonnccee  rrookkuu  pprroobběěhhnnee  aakkttuuaalliizzaaccee  

wweebboovvýýcchh  ssttrráánneekk..  

  
AAdd44))  DDaallššíí  aakkttiivviittyy  MMAASS  

RRookk  22001100  bbyyll  vveelliiccee  bboohhaattýý  nnaa  rroozzlliiččnnéé  pprraaccoovvnníí,,  šškkoollííccíí,,  vvzzdděělláávvaaccíí  ii  pprrooppaaggaaččnníí  aakkttiivviittyy..  NNíížžee  uuvvááddíímmee  

jjeenn  nněěkktteerréé  aakkccee  zz  uuvveeddeennýýcchh  oobbllaassttíí  ččiinnnnoossttii..  PPooddrroobbnnýý  sseezznnaamm  vvššeecchh  ččiinnnnoossttíí  jjee  kk  nnaahhllééddnnuuttíí  

vv  kkaanncceelláářřii  ssddrruužžeenníí..  
Vzdělávání 2010 

ak
ce

 

n
áz

ev
 

ú
ča

st
n

í

ci
 

V-škol Školení hodnotitelů 4 

V-Sem SZIF - Benešov 1 

V-škol Školení možnost čerpání n míst.produkty 14 
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V-Sem Seminář UZEI  - spol. vzdělávání 1 

V-Sem Udržitelé aleje 1 

V-Sem Obnovitelné zdroje – Zelená úsporám 1 

V-Sem SZIF  společ.vzdělávání 3 

Konf. Venkov po roce 2013 - Olomouc 2 

V-škol Školení pro žadatele – Modrá hvězda 17 

  

  
Propagační akce 2010 
P-T-in – inzerát,  P-T-čl – článek,  P-Ep – prezentace, P-Ev – výstava,  P-O –  propagace organizační 
jednání, P-tele   

ak
ce

 

n
áz

ev
 

o
b

la
st

 p
o

d
p

o
ry

 

P-T-
inz 

V.výzva – první 2010,  11.1. – 15.2.2010 propagace 

P-Ep CHKO přehlášení – se starosty obcí  

P-O AEF Souznění – organizační jednání propagace  

P-Ep Liblice AV propagace 

P-T-in Mělnický deník I.patro, pan Říha propagace 

P-Ep Agenda 21 – setkání s podnikateli v CR propagace 

P-Ep NS MAS ČR – rozdělování materiálů propagace 

P-T-čl NS MAS ČR propagace 

P Země Živitelka Propagace 

P Má vlast propagace 

P-Ep Loučeň – Cestovní ruch -  propagace 

P-T-in Výzva – výběrové řízení PS-CR IV-spolupráce 

P-T Tiskovka Podlipansko ??  PS-KR IV-spolupráce 

P-O Mšeno – propag.materiály pro výstavu  propagace 

  
Konzultace - Pracovní schůzky - přehled 2010 
Pracovních schůzek a odvedených konzultačních hodin bylo v roce 2010 realizováno velmi mnoho. 
Dotazovaly se nejen obce, ale i soukromí podnikatelé, neziskové organizace i jednotlivě fyzické osoby. 
Přehled všech konzultačních hodin je uložen v kanceláři sdružení. 

  

FFiinnaannččnníí  zzpprráávvaa  zzaa  rrookk  22001100    

Zpráva o hospodaření 

občanského sdružení Vyhlídky za rok 2010 

         

Příjmy : z poslání - viz. Stanovy      

 z hospodářské činnosti       

         

Hlavní údaje výsledku hospodaření sdružení za rok 2010 
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Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč  

         

provozní náklady  2 789  provozní dotace 2563  

finanční náklady  99  přijaté příspěvky 203  

mimořádné náklady  6  finanční výnosy 62  

     
výnosy z hosp. 
činností 198  

         

Náklady celkem  2 894  Výnosy celkem 3026  

Výsledek hospodaření celkem 132      

         

         

Hlavní údaje rozvahy sdružení za rok 2010 

,         

Aktiva v tis. Kč Pasiva v tis. Kč  

         

stálá aktiva 0  
vlastní 
jmění  -23  

oběžná aktiva 5447  výsledek hospodaření 132  

jiná aktiva 218  cizí zdroje  5556  

         

AKTIVA celkem 5665  
PASIVA 
celkem  5665  

         

         

         

  

  

PPlláánn  nnaa  rrookk  22001111  
  

II  vv  ddaallššíímm  rrooccee  bbuuddee  nnuuttnnoo  ppřřeeddffiinnaannccoovvaatt  rreeaalliizzaaccii  SSPPLL  aa  ččiinnnnoosstt  MMAASS  ii  úúvvěěrruu..  PPřřííssppěěvvkkyy  ččlleennůů  jjiižž  

ppřřiicchháázzeejjíí  aažž  nnaa  vvýýjjiimmkkyy  vv  tteerrmmíínnuu..  

  

DDaallššíí  ččlleennoovvéé  ssee  bbuuddoouu  úúččaassttnniitt  šškkoollííccíícchh  kkuurrzzůů  pprrooffeessiioonnaalliizzaaccee  pprraaccoovvnnííkkůů  MMAASS  aa  mmííssttnníí  aakkččnníí  

sskkuuppiinnaa  ttééžž  cchhyyssttáá  oorrggaanniizzoovvaatt  šškkoolleenníí  pprroo  zzáájjeemmccee  zz  řřaadd  vveeřřeejjnnééhhoo  sseekkttoorruu  ii  ssoouukkrroommýýcchh  oossoobb  nnaa  

ttéémmaattaa,,  oo  kktteerráá  bbuuddee  nneejjvvěěttššíí  zzáájjeemm..    

  

VV  ttoommttoo  rrooccee  ssee  bbuuddee  uukkoonnččoovvaatt  pprroojjeekktt  SSppoolluupprrááccee  ss  LLAAGG  PPooddrraallsskkoo  ppoodd  nnáázzvveemm  „„ZZ  KKookkoořříínnsskkaa  ddoo  

PPooddrraallsskkaa““..  JJaakkoo  vvýýssttuupp  pprroojjeekkttuu  bbuuddee  jjiižž  kk  ddiissppoozziiccii  oobbssááhhlláá  ppuubblliikkaaccee  „„VVyyhhlleeddáávvaaccíí  ssttuuddiiee  ppaammáátteekk““,,  
nnáávvrrhh  nnaa  uummííssttěěnníí  ooddppooččiivvnnýýcchh  mmíísstt,,  nnoovvéé  ttrraassoovváánníí  nnaa  oobboouu  ssppoolluupprraaccuujjííccíícchh  úúzzeemmíí  aa  ččeekkáá  nnááss  

ssppoolleeččnnáá  kkuullttuurrnněě--ssppoolleeččeennsskkáá  aakkccee  ss  ttéémmaatteemm  „„MMáácchhůůvv  kkrraajj..““  

  

II  vv  lleettooššnníímm  rrooccee  ssee  uuvvaažžuujjee  ss  úúččaassttíí  nnaa  ZZeemmii  žžiivviitteellccee  aa  pprrooppaaggaaccii  cceellééhhoo  nnaaššeehhoo  úúzzeemmíí  vvččeettnněě  

pprreezzeennttaaccee  mmííssttnníícchh  pprroodduukkttůů  oodd  zzddeejjššíícchh  vvýýrroobbccůů,,  ppřřeeddeevvššíímm  vviinnaařřůů  nneebboo  ppeekkaařřůů..  

  

VVyyhhllííddkkyy,,  oo..ss  ssee  úúččaassttnníí  zzaajjíímmaavvééhhoo  pprroojjeekkttuu  „„ZZeelleeňň--ssyymmbbooll  mmooddeerrnníí  oobbccee““,,  kkddee  ssee  jjeeddnnáá  oo  rraaddyy  aa  

ddooppoorruuččeenníí,,  jjaakk  uuddrržžoovvaatt,,  zzaakkllááddaatt  aa  ssyysstteemmaattiicckkyy  řřeeššiitt  zzeelleeňň  vv  oobbccíícchh..    VV  rráámmccii  ttoohhoottoo  pprroojjeekkttuu  jjee  vv  

pplláánnuu  jjee  ii  vveellkkýý  sseemmiinnáářř  ss  ooddbboorrnnííkkyy,,  jjeehhoožž  oorrggaanniizzaaccii  bbyy  zzaajjiiššťťoovvaallyy  VVyyhhllííddkkyy  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  CCSSVV..  
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PPllnněě  ssee  bbuuddeemmee  ssoouussttřřeeddiitt  nnaa  rreeaalliizzaaccii  nnaaššíí  ssttrraatteeggiiee  pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr,,  kkddee  mmáámmee  ppřřiipprraavveennoo  66  FFiicchhíí  

((ddoottaaččnníícchh  ooppaattřřeenníí)),,  pprroo  kktteerréé  bbuuddeemmee  vvyyhhllaaššoovvaatt  11  vvýýzzvvuu..  NNaa  rrookk  22001111  bbyyllyy  ddoottaaččnníí  pprroossttřřeeddkkyy  

zz  MMiinniisstteerrssttvvaa  zzeemměědděěllssttvvíí  ppoottaažžmmoo  zzee  SSttááttnnííhhoo  zzeemměědděěllsskkééhhoo  iinntteerrvveennččnnííhhoo  ffoonndduu  zznnaaččnněě  

uummeennššeennyy,,  aallee  ii  ttaakk  ssee  bbuuddeemmee  ssnnaažžiitt,,  aabbyycchhoomm  uussppookkoojjiillii  ccoo  nneejjvvííccee  žžaaddaatteellůů..  

  

FFiicchhee  aa  ppooddppoorroovvaannéé  aakkttiivviittyy  

  

DDiivveerrzziiffiikkaaccee  zzeemměědděěllsskkýýcchh  ččiinnnnoossttíí  
--  PPooddppoorraa  ppřřeemměěnnyy  zzeemměědděěllsskkýýcchh  bbuuddoovv  nnaa  nneezzeemměědděěllsskkéé  vvyyuužžiittíí  

PPooddppoorraa  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  

--  RReekkoonnssttrruukkccee  nneebboo  vvýýssttaavvbbaa  mmaallookkaappaacciittnníícchh  uubbyyttoovvaaccíícchh  aa  ssttrraavvoovvaaccíícchh  zzaařříízzeenníí,,  ppůůjjččoovveenn  

ssppoorrttoovvnnííhhoo  vvyybbaavveenníí  aattpp..  

OObbnnoovvaa  aa  rroozzvvoojj  vveessnniicc  

--  IInnvveessttiiccee  nnaa  oobbnnoovvuu  vveeřřeejjnnýýcchh  pprroossttrraannssttvvíí,,  zzeelleenněě,,  oobbččaannsskkééhhoo  vvyybbaavveenníí  

OOcchhrraannaa  aa  rroozzvvoojj  kkuullttuurrnnííhhoo  dděěddiiccttvvíí  vveennkkoovvaa  

--  IInnvveessttiiccee  ssppoojjeennéé  ss  uuddrržžoovváánníímm,,  oobbnnoovvoouu  aa  zzhhooddnnooccoovváánníímm  nneebboo  vvyyuužžiittíímm  kkuullttuurrnnííhhoo  dděěddiiccttvvíí  

vveennkkoovvaa  

PPooddppoorraa  mmííssttnníícchh  pprroodduukkttůů  
--  PPřřiiddáávváánníí  hhooddnnoottyy  mmííssttnníímm  vvýýrroobbkkůůmm  

OObbččaannsskkéé  vvyybbaavveenníí  aa  sslluužžbbyy  

--  OObbnnoovvaa  aa  vvýýssttaavvbbaa  oobbččaannsskkéé  vvyybbaavveennoossttii,,  ssppoorrttoovviiššťť,,  hhřřiiššťť,,  mmíísstt  pprroo  ssppoollkkoovvoouu  ččiinnnnoosstt  aattdd..  

  

  

  

  

  

PPoodděěkkoovváánníí    

  
ZZaa  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorruu  nnaaššiicchh  aakkttiivviitt  vv  rrooccee  22001100  dděěkkuujjeemmee::  

--  SSttááttnníímmuu  zzeemměědděěllsskkéémmuu  iinntteerrvveennččnníímmuu  ffoonndduu  ((SSZZIIFF))  zzaa  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorruu  aaddmmiinniissttrraaccee  

pprrooggrraammuu  LLeeaaddeerr++  

--  ČČlleennůůmm,,  kktteeřříí  uuhhrraaddiillii  ččlleennsskkéé  ppřřííssppěěvvkkyy  aa  ppřřííssppěěvvkkyy  nnaa  ččiinnnnoosstt  

--  ČČeesskkéé  ssppoořřiitteellnněě  zzaa  ppoosskkyyttnnuuttíí  pprroovvoozznnííhhoo  úúvvěěrruu  

  

DDěěkkuujjeemmee  vvššeemm  ččlleennůůmm  aa  oorrggáánnůůmm  MMAASS  zzaa  vvyykkoonnaannoouu  pprrááccii  ii  ttrrppěělliivvoosstt  ppřřii  hhlleeddáánníí  vvzzáájjeemmnnéé  sshhooddyy  

ppřřii  řřeeššeenníí  pprraaccoovvnníícchh  úúkkoollůů..  

  

  
  

  

  

  

TTaattoo  vvýýrrooččnníí  zzpprráávv  bbyyllaa  sscchhvváálleennaa  nnaa  mmiimmoořřááddnnéé  vvaallnnéé  hhrroommaadděě  ssddrruužžeenníí  ddnnee  22..66..22001111..  

  

  

  

  


